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HOT RÂREA NR.53
Din 20.07.2018
Privind aprobarea documentației de audit studiu de oportunitate
„Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Moneasa, jud.
Arad”
Consiliul Local al comunei Moneasa, judeţul Arad,
Având în vedere:
Raportul viceprimarului comunei Moneasa, dl. Groza Raul Gicu,
înregistrat sub nr. 1837 din 18.07.2018
Expunerea de motive a Primarului comunei Moneasa nr. 1838 din
18.07.2018;
Prevederile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilit ți
Publice;
Prevederile Legii nr. 123/2012 a Energiei Electrice și Gazelor
Naturale;
Prevederile O.G. nr 22/2008 privind eficiența energetic și promovarea
utiliz rii la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie, precum
și Normele de aplicare a ordonanței, aprobate prin H.G. nr. 409/2009;
H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilit ți publice.
Raportul comisiilor de specialitate, din cadrul Consiliului Local al
Comunei Moneasa;
Votul
consilierilor
locali
prezenti
la
sedinta:
“pentru”__9__,”impotriva”__-__, “abtineri”____-___.
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare,
HOTARASTE
ART.1.Se aprob documentația de audit si studiu de oportunitate la
proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna
Moneasa, jud. Arad, conform anexei care face parte integrant din
prezenta hot râre;
ART.2.Se aprob valoarea investiției de baz „construcții și instalații
aferente acestora” în sum total de 523.613,76 lei din care:
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-

pentru comuna Moneasa - 346.286,42 lei
pentru satul R nușa – 177.327,34 lei;

ART.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hot râri se
încredinţeaz
Primarul comunei Moneasa, prin Compartimentul
Contabilitate, Achiziții publice si Secretarul Comunei Moneasa pentru
comunicare;
ART.4.Prezenta se comunic cu:
- Instituţia Prefectului-judeţul Arad;
-Compartimentul contabilitate;
-Cet țenii comunei Moneasa.
PRESEDINTE,
SODINCA MARIUS CRISTIAN

SECRETAR,
PUIE IOAN

